LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2014-2020
CO ZA NAMI, CO PRZED NAMI…

BUDŻET RLGD „OPOLSZCZYZNA” na lata 2014-2020
Zakres wsparcia

Wsparcie finansowe
(PLN)
PO Rybactwo i Morze

Realizacja LSR (dofinansowania dla
beneficjentów)

10 200 000,00

Współpraca

600 000,00

Koszty bieżące i aktywizacja

1 200 000,00

Razem

12 000 000,00

Wsparcie ze środków PO Rybactwo i Morze na Koszty bieżące
i Aktywizację oraz projekty Współpracy – w wysokości 95%

WYKORZYSTANE ŚRODKI NA DZIEŃ 17.11.2017
REALIZACJA LSR – dotacje dla beneficjentów
Przeprowadzono 8 naborów – na 8 przedsięwzięć, w ramach których
wpłynęło 13 wniosków na kwotę 2.713.548,71 zł
Pozytywnie ocenionych przez Radę zostało 12 wniosków na kwotę
2.639.956,00 zł. Wnioski przekazane zostały do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Obecnie:
- umowy podpisane: 4 szt., na kwotę 1.039.895,00 zł
- umowy w trakcie przygotowania (do podpisu w listopadzie 2017):
3 szt., na kwotę 693.345,00 zł
- rezygnacja wnioskodawców: 1 wniosek (kwota 77.312,00 zł)
- odmowa przyznania pomocy: 1 wniosek (kwota 111.050,00 zł)
- w trakcie oceny: 3 wnioski (kwota: 718.354,00 zł)

WYKORZYSTANE ŚRODKI NA DZIEŃ 17.11.2017
KOSZTY BIEŻĄCE I AKTYWIZACJA
2016 ROK: wypłacono pomoc w wysokości 255.319,56 zł, co stanowiło 95%
kosztów kwaflikowalnych (łącznie: 268.757,43 zł).
2017 ROK: koszty kwalifikowalne operacji to 283.507,62 zł. Przyznana pomoc w
wysokości 95% tej kwoty wynosi 269.332,24 zł.

Otrzymana pomoc wykorzystywana jest m.in. na:
- spotkania informacyjne dot. Lokalnej Strategii Rozwoju,
- Jesienną Konferencję Rybacką,
- 6. Wojewódzkie Święto Karpia oPolskiego,
- Szkolenia dla Członków Rady, Zarządu pracowników biura RLGD (m.in.
dokumenty programowe, program do obsługi wniosków, ochrona danych
osobowych, prawo pracy),
- Publikacje: ulotka informacyjna, folder promocyjny.

WYKORZYSTANE ŚRODKI NA DZIEŃ 17.11.2017
WSPÓŁPRACA
Na dzień dzisiejszy brak wykorzystanych środków oraz złożonych
wniosków.
Planowane wnioski w 2017 roku, realizacja 2018:
EDUKACJA DLA RYBAKÓW – projekt we współpracy z dziewięcioma
Lokalnymi Grupami z terenu Południowej Polski.
1. Cykl szkoleń dla rybaków (Innowacyjne metody wylęgarnicze ryb
łososiowatych, systemy recyrkulacji wody w produkcji ryb
łososiowatych, Typy łowisk wędkarskich, Profilaktyka w hodowli
ryb, Wzorcowe gospodarstwo rybackie, Studyjna wizyta
szkoleniowa w Dolinie Baryczy "Skuteczny marketing, promocje i
współpraca - produktów lokalnych i obszaru„)
2. Portal internetowy – baza wiedzy dla gospodarstw rybackich
(dokumenty, przydatne strony, przepisy)

WYKORZYSTANE ŚRODKI NA DZIEŃ 17.11.2017
WSPÓŁPRACA
Planowane wnioski w 2017 roku, realizacja: 2018
CZAS NA RYBĘ – projekt we współpracy z Lokalną Grupą Działania
Nyskie Księstwo Jezior i Gór
W ramach projektu planujemy m.in. Szkolenia dla restauratorów, lekcje
plenerowe dla dzieci, wydanie publikacji z przepisami, pokazy kulinarne,
wyjazdy studyjne.
Planowany wniosek w 2019 roku:
EDUKACJA DLA OBSZARU – projekt we współpracy z Lokalną Grupą
Działania Dolina Karpia, Partnerstwem dla Doliny Baryczy oraz
zagranicznym partnerem.
W ramach projektu planujemy m.in. przygotowanie materiałów
dydaktycznych
dla szkół i ośrodków edukacji regionalnej sprzyjającej
zachowaniu specyfiki obszaru, przeprowadzenie doradztwa i szkoleń dla
szkół, przygotowanie i upowszechnienie narzędzi edukacyjnych, wymiana
doświadczeń w procesie edukacji regionalnej

HARMONOGRAM NABORÓW
(plan do zatwierdzenia w grudniu przez Samorząd WO)
rok naboru

Zakres tematyczny/planowana alokacja

1.

Budowa, przebudowa, rozbudowa i/lub adaptacja obiektów, służących gospodarce rybackiej oraz
do chowu i hodowli ryb (P.1.1.1) – 1.000.000,00 zł

2.

Wyposażenie obiektów, służących gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb w sprzęt,
urządzenia i/lub innowacyjną technologię na obszarze RLGD (P.1.1.2) – 160.105,00 zł

3.

Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności służącej rozwojowi sektora rybackiego
(P.1.2.2) – 709.945,00 zł

4.
2018
– I półrocze
(plan:
początek
lutego)

Przywracanie, zabezpieczanie lub odtwarzanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa lub
pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich RLGD oraz rewitalizacja terenów przyległych
do cieków i akwenów (P.2.1.1) –702.941,00 zł

5.

Budowa, rozbudowa, przebudowa i adaptacja obiektów wraz z ich wyposażeniem związanych z
promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką (P.2.2.1) - 1.200.000,00 zł

6.

Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej wokół zbiorników wodnych
oraz wzdłuż rzek (P.2.3.1) – 753.394,00 zł

7.

Tworzenie spójnego systemu promocji obiektów turystycznych związanych z tradycją i kulturą
rybacką (P.2.4.1) – 100.000,00 zł

8.

Działania społeczne promujące specyfikę obszaru RLGD (P.2.4.2) – 100.000,00 zł

9.

Zagospodarowanie przestrzeni i budowa obiektów pełniących funkcje ekspozycyjne, edukacyjne i
handlowe oraz ich wyposażenie (P.2.4.3) – 300.000,00 zł

1.

Poprawa dostępności obiektów służących gospodarce rybackiej (P.1.1.3) –
400.000,00 zł

2.

Wspieranie nowych kierunków rozwoju w chowie i hodowli ryb w sektorze
zrównoważonego rybołówstwa i akwakultury (P.1.1.4) – 300.000,00 zł

3.

Wspieranie dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem
rybactwa w drodze tworzenia lub utrzymania miejsc pracy, nie związanych z
podstawową działalnością rybacką (P.1.2.3) – 800.000,00 zł

2019

4.

Zakup urządzeń, sprzętu i/lub technologii umożliwiających prowadzenie analiz
stanu środowiska związanego z dobrostanem ryb (P.2.1.2) – 300.000,00 zł

5.

Zakup urządzeń, sprzętu i/lub technologii do monitorowania miejsc szczególnie
zagrożonych i poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy (P.2.1.3) – 400.000,00 zł

6.

Rozwój oferty sektora rybackiego związanych z usługami turystycznymi i
okołoturystycznymi (P.2.3.2) – 600.000,00zł

7.

Działania społeczne promujące specyfikę obszaru RLGD (P.2.4.2) – 100.000,00 zł

Dziękuję za uwagę
Biuro RLGD „Opolszczyzna”
ul. Zajączka 7/1
45-050 Opole
tel. 535 380 010
535 797 544
e-mail: biuro@lgropolszczyzna.pl
projekty@lgropolszczyzna.pl
www.lgropolszczyzna.pl

